
SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB 

Názov podujatia: I. kolo Viessmann pohára, II. kolo Viessmann pohára D+D 
Dátum a miesto konania: 9. - 10.1.2016, Osrblie 
Usporiadateľ - názov KB: SZB 
 
Technický delegát: Imrich Šarišský, rozhodca IBU 
Technický delegát 2: Anton Hasara, rozhodca III. triedy 
Delegovaní rozhodcovia: Vladimír Kolhánek, rozhodca III. triedy Anton Hasara, rozhodca III. triedy Jozef Filip, rozhodca IBU 
 
1. PROPOZÍCIE  (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):  

Spracované podľa pravidiel  
 

2. PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.) 
Podľa propozícií, bez problémov.  
 

3. PRIESTORY  KONANIA  PRETEKOV - Technické zabezpečenie 
a) Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času) 

 V poriadku. 
b) Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu) 

Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky pre zasnežovanie, boli trate kvalitne pripravené. 
c) Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory, priestory pre trénerov, 

stojany na zbrane) 
V prvý deň pretekov, bol problém so stavom č. 24 – nezaznamenával streľbu. 

d) Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia) 
V poriadku. 

e) Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie) 
Pracovalo bez problémov.  
 

4. ŠTARTOVÉ  LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov SZB) 
načas vyhotovené, rozdané so štartovnými číslami 
 

5. VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych výsledkov, aj formálna (uvedenie 
všetkých údajov podľa  schválených údajov SZB) 

S minimálnym zdržaním (prepočítanie času, nebol spustený dvojštart). 
 

6. SÚŤAŽNÁ  POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie) 
TD I. Šarišský 
T. Fusko 
Členovia: J. Baloga, G. Majdiš, J. Filip 
Súťažná porota riešila diskvalifikáciu č. 39 – manipulácia so zbraňou, č. 28,46,33,71,60 – prirážka za neodbehnuté trestné 
kolo. Diskvalifikácia č.38 – použitie druhého zásobníka 
           Č. 52 – vytočenie zbrane 
          Č. 73 – časové vyrovnanie za zdržanie 
         Č. 39 – napomenutie súťažnou porotou 
          Č. 34 – prirážka za nevystrelený náboj 
         Č. 57 a č. 17 - vzdali 

7. ÚČASŤ  NA  PORADÁCH  VEDÚCICH  VÝPRAV (počet zúčastnených klubov celkom, počet klubov, ktorých zástupca sa 
zúčastnil porady) 
z 28 klubov 12 zúčastnených 
 

8. MIMORIADNE  UDALOSTI (popis, príčiny) 
Č. 27 Ermáková Elena – spadla na trati odmietla ošetrenie. 
Č. 14 Košinová Anna Mária – odpadla (arytmia srdca)podaný liek a ošetrenie zdravotnou službou. 
 

9. HLAVNÍ  FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru 



organizácia a priebeh pretekov pripravených na kvalitnej úrovni a v súlade s pravidlami SZB 
dodatočne nominovaný II. TD A. Hasara namiesto p. Antmana  
 

10. ORGANIZAČNÝ VÝBOR – zloženie výboru 
Predseda: Michal Baka 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Fusko 
Hlavný rozhodca: O. Kosztolány, st. 
Tajomník pretekov: M. Ambrosová 
Ekonóm pretekov: B. Peštová 
Veliteľ strelnice: Ján Jendrál 
Časomiera: Sajmon s.r.o. 
 

11. ROZHODCOVIA  (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia) 
Vzhľadom na to, že HR mal veľa ospravedlnených rozhodcov (choroba, zamestnanie) zabezpečil si to dobre.  
V prvý deň pretekov sa vyskytol problém na štarte rozhodcovia (Šulejová, Mihal) nepustili dvojštart. 
 

12. UBYTOVANIE,  STRAVA,  OBČERSTVENIE,  HYGIENICKÉ  ZARIADENIA  A  DOPRAVA 
Zabezpečený bufet pri budove NBC. Strava zabezpečená v hoteli. Hygienické zariadenia boli v budove v NBC a v bunkách na 
mazanie lyží.  
 

13. ZDRAVOTNÉ  ZABEZPEČENIE 
zabezpečené organizátorom 
 

14. SPOLOČENSKÁ  ÚROVEŇ (otvorenie pretekov, vyhlasovanie výsledkov, účasť hostí, sponzorov, masmédií, propagácia 
podujatia apod.) 
Zabezpečené na dobrej úrovni. 
  

15. CELKOVÉ  HODNOTENIE  PRETEKOV 
Technicky a organizačne dobre zabezpečené. 
 

16. NÁVRHY  A  DOPORUČENIA  TD 
- Opakovane prevláda problém s účasťou na poradách 
- Zdravotná služba by mala byť lepšie zabezpečená (materiálovo) počas pretekov 
- Zabezpečiť lepšie kontroly pri vyberaní zbraní zo stojanov, najmä pri žiackych kategóriách (aj napriek tomu, že je tam II. 

TD, rozhodcovia by si mali všímať či pretekár vyberá svoju zbraň zo stojanu a dáva ju naspäť na miesto)  
 

 
 

 Dátum: 20.1.2016 Podpis:  


